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Sigøjnerpigen Saviya Barbara Cartland Hent PDF Markis'en af Ruckley var oprørt. Han havde været på en

mislykket frierfærd, var blevet afvist af den kvinde, som det af alle ville være mest fornuftigt at gifte sig med.
Hendes jord stødte op til hans, så deres fædres drøm om at få slået de to godser sammen kunne have været
blevet opfyldt. Og alligevel ... Han vidste ikke, om han skulle føle sig slået eller lettet. Han kørte sine heste
vildt og ansvarsløst hjemad, og pludselig så han en ung kvinde på vejen foran sig. Han råbte til hende.

Prøvede at køre udenom. Men hun blev ramt af et vognhjul ... Barbara Cartland (1901-2000) var den mest
produktive forfatter i det 20. århundrede. I alt blev det til over 650 bøger fra Cartlands romantiske hånd. Hun
er oversat til 38 sprog, og med mere end 1 milliard solgte bøger på verdensplan er der ingen tvivl om, at

Barbara Cartland er en af verdens største romantikere. Cartlands bøger foregår i de finere engelske kredse og
blandt eksotiske sigøjnere. Kærligheden er lidenskabelig mellem de passionerede helte og smukke heltinder,
men gang på gang sættes den på prøve. Dog er sand kærlighed altid stærkest, og der er intet, den ikke kan

overvinde.
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